
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  األثريآل عبد اجلليل وائل بن على بن أمحد 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 آله وأصحابه والتـابعني   على من ال نيب بعده وعلىوالسالموالصالة  احلمد هللا وحده

  :تسليماً كثرياً وبعد  هلم بإحسان وسلم
فضيلة الشيخ العالمة أمحد بـن حيـىي         ل تفسري آيات الصيام  رسالة يف    فقد وقفت على  

بالقاهرة ، وأصـل  طبعة دار املنهاج موقعه الرمسي  علىمنشورة  – رمحه اهللا  –النجمي  
، فلما طالعتها بدت    وقاموا بتحقيقها    – رمحه اهللا    –هذه الرسالة دروس مفرغة للشيخ      

لـشيخ  بطبيعة احلال مبكانة ا   وهذا ال يليق    ؛  يل مجلة من األخطاء واألوهام يف حتقيقهم        
  .فقد أساء هؤالء هلذا العامل من حيث ال يشعرون ، النجمي أمحد العالمة 

 ألن كالمـه    نشروها من غري حتقيق واقتصروا على كالمه فقط لكان أجـود          أم  ولو  
وال بأس بذكره احلديث بـاملعىن يف بعـض       ملوجود كالم دقيق وإن كان أصله مرجتالً      ا

املواضع فهذا ال يضر إذ قد أجاز ذلك مجلة من العلماء بضوابط معروفـة يف كتـب                 
 ،وعلى رأسها أن يكون عاملاً باأللفاظ ومدلوالا وما حييل املعىن مما ال حييـل     املصطلح  

   .والشيخ النجمي جنم يف ذلك 
على هذه الرسالة وبيان  عزمت على كتابة هذه االستدراكات  وبناء على ما تقدم ذكره    

فمررت عليها كاملة مراجعاً حتقيقهم والذي هـو حباجـة          ؛   يف التخريج    أوهام الدار 
ويتم املقـصود     حىت تتم الفائدة   إلعادة النظر أو أن تدرج به استدراكات العبد الفقري        

   ) .ج رسالة تفسري آيات الصيامخرمن باالستدراك على تتمة الكالم ( وقد مسيتها 
واحلقيقة قد بدا يل أثناء ذلك التعليق على بعض املواضع فيها لكن أجدين اآلن مشغوالً               

 الحقاً فعلت ، فهذا واجبنا حنو علمائنا أن خندمهم بأعيننـا       الفرصة يل   تفلعله لو أتيح  
  .نوا أحياء وأن خنرج أعماهلم بالصورة اليت يرتضوا لو كا

 : النصيحة للقائمني على دار املنهاج وغريها من دور النـشر أن يتقـوا اهللا           ف
تعاىل يف كتب العلماء األجالء ؛ وأال يكون مههم هو التكسب من وراء ذلك ، فينبغي                



 
 

 ٣

عليهم أن يدفعوا التحقيق ملن هو أهل لذلك ال أن يعتمدوا على من ال بصرية عنـدهم    
قواعده من الناشئة الصغار واجلهلة األغمار وغريهم من الذين يعتمدون          بعلم احلديث و  

  .يف عملهم على بعض برامج احلاسوب وال دراية هلم بقواعد أهل العلم 
هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن                

  .احلمد هللا رب العاملني 
  وكتبه

  أبو عبد اهللا
  األثريآل عبد اجلليل بن على بن أمحد وائل 

  هـ١٤٣٣/ رمضان / ٣٠: السبت 
com.hotmail@1433alsalafy  
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 :   
 :           هكـذا  م أقف عليه  مل يتعرض احملقق لتخريج هذا الكالم ، وقد حبثت عنه فل   ، 

وهي فعـل  ؛ ) وقيل ( :  بقوله يف أوله   إىل تضعيفه له    يشري – رمحه اهللا    –الشيخ  لعل  و
ماض مبين ملا مل يسم فاعله ، وهي من الكلمات اليت يؤتى ا للداللة علـى ضـعف                  

من صيغ التمريض اليت تدل علـى       الرواية فمثلها كمثل روي وحكي ويذكر وهكذا        
   .لكن احملقق مل يفطن لذلك واهللا أعلم  .ضعف الرواية 

 :     وسلم عليه اهللا صلى – النيب عن حنظلة بن دغفل عن:" وقفت على لفظ – 
 لئن : فتأىل فمرض ملك عليهم وكان ، رمضان شهر صوم النصارى على كان « :قال
 لـئن :  فتأىل فاه فوجع اللحم فأكل بعده ملك عليهم كان مث ، عشراً ليزيدن اهللا شفاه
 أن أيام الثالثة هذه من ندع ما : فقال ملك بعده كان مث ، أيام سبعة ليزيدن اهللا شفاه
البخـاري يف    رواه . » يومـاً  مخـسني  فصارت ففعل ، الربيع يف صومنا وجنعل نتمها

 ) ٤٢٠٣ح  / ٢٢٦/ ٤( الطـرباين يف املعجـم الكـبري        و  )٨٨٠( التاريخ الكبري   
                                                

  ) .خمطئون (  كذا كتبت الدار وصواب الكلمة - 1

 
  -حفظه ٱهللا-



 
 

 ٥

وابـن    )٢٥٨٤(  الـصحابة    ةأبو نعيم يف معرف   و ) ٨١٩٣( ويف األوسط   ،  موقوفاً
  .طبعة دار الفكر  ) ٢٨٧/ ١٧( عساكر يف تاريخ دمشق 

 يف صحبته نظر ؛ والراجح عدم الصحبة        حنظلة بن دغفلوهذا احلديث ضعيف ، فإن      
  .غري واحد من أهل العلم ك وقد قال بذل

 أدرك: (  اخلـاجني    طبعة مكتبة  ) ١٤٠/ ٩( قال حممد بن سعد يف الطبقات الكربى        
  اهـ )شيئاً منه يسمع ومل – وسلم عليه اهللا صلى – النيب

 لدغفل يعرف وال : ( طبعة دار الفكر   ) ٢٥٤/ ٣( وقال البخاري يف التاريخ الكبري      
  اهـ )وسلم عليه اهللا صلى النيب إدراك

 النيب من مساع لدغفل يصح وال ) : ( ٣٦٥٢( وقال الترمذي يف سننه عقب حديث       
  اهـ) رؤية وال سلم و عليه اهللا ىصل
 إيل كتب: (مؤسسة الرسالة   طبعة   ) ٥٦: ص  ( قال ابن أيب حامت يف كتابه املراسيل        و

 حنظلة بن دغفل اهللا عبد أليب قلت  :قال األثرم حممد بن أمحد حدثنا طاهر أيب بن علي
 وذكر ذلـك    اهـ )نسب صاحب كان هذا!  صحبة له أين من ال  :قال  ؟ صحبة له

   . )٢٨١( أيضاً ابن عبد اهلادي يف حبر الدم 
 –طبعة مكتبة دار البيـان       ) ٢٩٧/ ٢( قال أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة        و

   اهـ )صحبته يف ويشك البصرة سكن حنظلة بن دغفل: ( الكويت 
 ِفـي  مختلَـف : ( طبعة دار الوطن     ) ١٠١٥/ ٢( قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة       و

بحقَالَ ِتِه،ص امالِْإم دمأَح نٍل ببنح هِحما: اُهللا رى مأَر ةً، لَهبحقَالَ صو اِريخلَـا : الْب 
فرعغْفٍَل يِلد هأَن كرأَد ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمساهـ )و   

 صحبة له إن يقال : ( كرطبعة دار الف   ) ٢٧٦/ ١ ( وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب     
  اهـ )وسلم عليه اهللا صلى النيب من مساعه عندي يصح وال؛  ورواية

 لـه :  ويقال: ( طبعة دار الكتب العلمية    ) ٤٤/ ٣( وقال الذهيب يف ميزان االعتدال      
  اهـ )يصح ومل ، صحبه



 
 

 ٦

طبعـة  ) ٢٨٠ -٢٧٩/ ٤( وقال عالء الدين مغلطاي يف إكمال ـذيب الكمـال           
مث  اهـ )منه يسمع ومل وسلم عليه اهللا صلى النيب أدرك:  قتيبة ابن وقال(  :الفاروق   

ـ  صـحبة  له إن:  يقال دغفل:  ربـال عبد بن عمر أبو وقال: (  قال  . )٢(ةـورواي
:  الباوردي وقال . مساعه يصح ليس وإنه مرسال، روى إنه:  يقال:  العسكري الـوق
 وكان ، مساعاً يذكر مل:  قال »الصحابة« بكتا يف الترمذي ذكره وملا .نظر صحبته يف
 مل أنه وبلغين: خيثمة أيب ابن وقال(  :اهـ مث قال     )وسلم عليه اهللا صلى النيب زمان يف

 وذكر حنوه ابن حجر يف كتابه اإلصابة        اهـ )شيئاً وسلم عليه اهللا صلى النيب من يسمع
 )٢٤٠١. (   

 مرفوعـاً  األوسط يف الطرباين رواه  ( ) :٤٧٧١( ل اهليثمي يف جممع الزوائد      وأما قو 
 رجـال  إسـنادمها  ورجـال  دغفل على موقوفاً الكبري يف الطرباين ورواه،   تراه كما

 فال يلزم منه تصحيح احلديث ألن رجال السند قد يكونـون رجـال              اهـ )الصحيح
  :واحلديث أذكر به علتني توجد علة به يضعف احلديث بسببها ، الصحيح ولكن 
 :  أن دغفل بن حنظلة يف صحبته نظر وقد تقـدم كـالم    كما ذكرت 

   .العلماء على ذلك 
 :          وال يعرف له مساع منه    فإن الراوي عنه احلسن ، واحلسن مل يدركه

 مساع يعرف وال: ( طبعة دار الفكر     ) ٢٥٤/ ٣( قال البخاري يف التاريخ الكبري      كما  
طبعة دائرة املعـارف     ) ١١٨/ ٣( بن حبان يف الثقات     قال ا اهـ و  )دغفل من احلسن

 عنـه  يـروى ،   وسلم عليه اهللا صلى النيب أدرك النسابة حنظلة بن دغفل (: العثمانية  
   اهـ )يدركه ومل احلسن

                                                
الذي نقلته كان جديراً باحلافظ عالء الدين مغلطاي أن يذكر بقية متام كالم ابن عبد الرب     لقد   - 2

 عليـه  اهللا صلى النيب من مساعه عندي يصح وال (: وهو قوله   أعاله آنفاً من كتابه االستيعاب ؛       
 .ه اهـ إذ فيه ترجيح بعدم مساع )وسلم
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 :    ال يلزم منـه حتقيـق       اهـ )وسلم عليه اهللا صلى النيب أدرك (قول ابن حبان 
 يره ، وقد نفى عنه الصحبة من هو أعلى قـدراً            الصحبة له ، ألنه قد يكون أدركه ومل       

  .من ابن حبان وهو اإلمام أمحد والبخاري 
  
  
  
  


 

 
–– 
  :  
 :    اهـ ) ) ٢/٢٢٥/١/٨٤٧٧)) ( األوسط  (( أخرجه الطرباين يف    ( قال احملقق

 ولـيس الـرقم      )٨٣١٢( وقد وجدته يف املعجم األوسط برقم       وهذا الرقم خطأ ،     
   .املذكور عند احملقق

 : حقـاً أن  ومن الغريـب  ،  األلباين ضعفه يف ضعيف اجلامع قد ذكر احملقق أن  ل
 نعـيم  يف اجلامع الصغري فقد عزا احلـديث أليب  السيوطي ختريج كأنه مل ينظر يف  احملقق

  .يف الطب وابن السين 
 وأما كتـاب     )١١٣( وهذا صحيح فقد رواه أبو نعيم يف كتابه الطب النبوي برقم            

فـاهللا  يه ؛ وال أدري هل طبع أم ما زال خمطوطاً      البن السين فلم أقف عل    النبوي  الطب  
   .أعلم 

 
  -حفظه ٱهللا-
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  :     برواية  ) ٤٥(  أبو عروبة احلراين يف أحاديثه        ؛ هذا احلديث رواه غري من ذكر
وكالمهـا أقـدم    ) ٥٤٩(  طبعة مكتبة الرشد ، والعقيلي يف الضعفاء أيب أمحد احلاكم  
  .طبعة دار الكتب العلمية  ) ٢٢٧/ ٣(  ، وابن عدي يف الكامل )٣(وفاة من الطرباين

  :  يف ختـريج  العراقـي  قـال لقد ضعف احلديث غري واحد من أهل العلم فقد 
 حـديث  من النبوي الطب يف نعيم وأبو األوسط يف الطرباين رواه( : أحاديث اإلحياء   

   اهـ) ضعيف بسند هريرة أيب
 يف وقـال ،   موضـوع   :صغاينال قال ) : ( ٢٥٩ ( اموعة الفوائدوقال الشوكاين يف    

وهذا ( والنجمي بقوله    ) ٢٥٣( اهـ وضعفه األلباين يف الضعيفة       )ضعيف:  املختصر
  . ) احلديث فيه كالم

: طبعة دار الكتب العلمية      ) ٥٠/ ٢( الترغيب والترهيب   كتابه  وأما قول املنذري يف     
 رواه ) : ( ٥٠٧٠( ل اهليثمـي    وقواهـ   )ثقات ورواته األوسط يف الطرباين رواه( 

 فإنه ال يلزم منه صحة السند ألن من املتقـرر           اهـ )ثقات ورجاله األوسط يف الطرباين
 األلباين  قالعند أهل العلم أن اإلسناد قد يكون ظاهره الصحة ولكن فيه علة قادحة ،               

 واهليثمي ) ٢/٦٠ ( الترغيب يف املنذري قول ينافيه وال  (: ) ٤٢٠ / ٢( يف الضعيفة   
 رجالـه  ثقة مع السند يف يكون أن ينفي ال ألنه ثقات ورجاله ، )٣/١٧٩ ( معا يف
وقـد كـشفنا عـن       العلم هذا بقواعد العارف على خيفي ال كما ضعفه تقتضي علة
  اهـ.)علته

  :احلـديث  هذا )املوضوعات  ( كتابه  غاين يف   قد ذكر بعض العلماء كالص    ل  
علـى  بنفسه  اللهم إال إذا كان قد وقف هو        ؛   ويف ذلك نظر بني   )  موضوع(  على أنه 

 األلباين يف   قال  .ففيه نظر بوجه عام    احلديث   يق موضوع أما اإلطالق بالوضع على     طر

                                                
 بينما تويف الطـرباين  )هـ ٣٢٢( والعقيلي عام   ) هـ  ٣١٨(  حيث أن أبا عروبة تويف عام        - 3

   ) .هـ ٣٦٠( عام 
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 احلديث وهذا) : " ٧ص ( قال حني بالغ قد الصغاين ولعل ( : ) ٤٢٠ / ٢( الضعيفة  
  اهـ) ".موضوع
  :مسنده وهذا خطأ شـنيع      أمحد يف إلمام   هذا احلديث ل   و فعز قومقد وهم   ل 

فليكن القارئ على معرفـة     ) سافروا تصحوا   ( بلفظ  )  ٨٩٤٥( ألن الذي يف املسند     
   :ومن هؤالء .بذلك 

 علـى  املـشتهرة  األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد( السخاوي يف كتابه     •
   ) .٥٤٩( رقم ب ) األلسنة

 علـى  األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل اخلفاء كشف( العجلوين يف كتابه     •
  ) .١٤٤٥( برقم  ) الناس ألسنة

طبعـة دار    ) ٤٠١: ص( الشيخ عبد العزيز بن باز يف حاشيته على بلوغ املـرام             •
  . الرياض ؛ الطبعة الثانية –االمتياز للنشر 

الذي مجع فيه خترجيات     ) الدين علوم إحياء أحاديث ختريج (حممود احلداد يف كتابه      •
  )٢٤٩٧( وعلَّق عليها ، أورد احلديث برقم       ) وابن السبكي والزبيدي    قي  االعر( 

د من قدمت ذكرهم    ؛ ولعله قلَّ   مث غلط يف تعليقه فعزاه ألمحد        وعقبه بكالم العراقي  
   . دون مراجعة واغتر بكالمهم

  : الطب ( كتاب حمقق ) مصطفى خضر دومنز التركي    ( أيضاً    كذلك لقد غلط
بـرقم  الـرزاق     فعزا احلديث ملصنف عبـد     عيم طبعة دار ابن حزم ،     أليب ن ) النبوي  

سـافروا  ( لفـظ  يوجد بمن املصنف ملوضع املذكور وا. موقوفاً على عمر   ) ٩٢٦٩(
  .وكما ترى ليس فيه الشاهد ) تصحوا وترزقوا 

 :        فقد فات السيوطي يف اجلامع الصغري أن يعزو احلديث إىل من قدمت
  .أهل العلم ذكرهم من 
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  :  
 :              لقد رواه البخاري يف صحيحه معلقاً بصيغة اجلزم انظر كتاب الصوم البـاب
 وِإذَا فَـصوموا  الِْهلَالَ رأَيتم ِإذَا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي قَوِل باب(  عشر   احلادي
وهمتأَيوا رقَ فَأَفِْطرِصلَةُ الَو ناٍر عمع نم امص موي كالش ى فَقَدصا علَّى الْقَاِسِم أَبص 
ِه اللَّهلَيع لَّمساهـ  )و  

 داود أبو وصله وقد: ( طبعة دار الفكر     ) ١١٩/ ٤( قال احلافظ ابن حجر يف الفتح       
 أيب عن قيس بن وعمر طريق من واحلاكم حبان وابن خزمية وابن والنسائي والترمذي
.  كلوا:  فقال مصلية بشاة فأتى ياسر بن عمار عند كنا ": عندهم ولفظه عنه إسحاق
 ابن رواية ويف"  الشك يوم صام من:  عمار فقال.  صائم إين فقال القوم بعض فتنحى
 ابـن  أخرجه حسن بإسناد متابع وله ،" فيه يشك الذي اليوم صام من ": وغريه خزمية
 اليوم يف يسألوم أتوهم معه وناساً عماراً أن  "ربعي عن منصور ريقـط من شيبة أيب

 لـه  فقال ، صائم إين:  فقال فكل تعال عمار له فقال ، رجل فاعتزهلم فيه يشك الذي
 وجـه  من الرزاق عبد ورواه،  "  وكل فتعال اآلخر واليوم باهللا تؤمن كنت إن:  عمار
 أخرجه آخر وجٍه من شاهد وله ، عمار عن لـرج عن ربعي عن منصور عن رـآخ

 عبـاس  ابن بذكر وصله من ومنهم.  عكرمة عن مساك رواية من ويهـراه بن إسحاق

 
  -حفظه ٱهللا-
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 ووصلَه،  تعِليقًا اَلْبخاِري وذَكَره: ( عقب احلديث   ) بلوغ املرام   ( اهـ وقال يف     )فيه
  اهـ  )انَِحب وابن،  خزيمةَ ِابن وصححه،  اَلْخمسةُ

 :  احلديث ال يوجـد يف  فيه نظر ألنَّ  ) ووصله اخلمسة   ( يف البلوغ    قول احلافظ 
رواه اخلمـسة إال    : ( أو يقال   ) ووصله األربعة   : ( مسند أمحد ، فالصواب أن يقال       

  .ولعل هذا سقط نتج من بعض النساخ للبلوغ ؛ واهللا أعلم ) أمحد 
 : الذي اليوم صام من( بلفظ   ) ٦٨٦( الترمذي  و  )٢٣٣٤(  أبو داود    ورواه 
 حـديث : ( وقال عقبه    ) وسلم عليه اهللا صلى القاسم أبا عصى فقد الناس فيه يشك
 ) ١٦٤٥( وابـن ماجـه      ) ٢١٨٨( والنسائي  اهـ  ) صحيح حسن حديث عمار

  .وصححه األلباين يف كل هذه املواضع 
والدارمي يف  ) ٢٥٠٩( سائي يف الكربى النو  )٩٥٨٩( يف مـصنفه  ابن أيب شيبة    ورواه
 ) ١٦٤٤( وأبو يعلـى يف مـسنده        ) ١٣٩٤( والبزار يف مسنده     ) ١٧٢٤( سننه  

والدار قطـين    )٣٥٨٥( وابن حبان يف صحيحه  ) ١٩١٤( وابن خزمية يف صحيحه  
ـ         ـه: ( وقال عقبه    ) ٢١٥٠( يف سننه    هم ذا إسناد حسن صـحيح ، ورواتـه كل

 ) ١٥٤٢( واحلاكم   ) ٣٤٩٢ ( شرح معاين اآلثار  لطحاوي يف   ااهـ ، ورواه    )ثقات
ورواه البيهقي يف السنن      .خيرجاه مل و الشيخني شرط على صحيح حديث هذا: وقال  

 ويف معرفـة الـسنن واآلثـار         )١٣٠٥( ويف السنن الصغرى     ) ٧٩٥٢( الكربى  
  اهـ )مجةالتر يف متنه البخاري ذكر ، صحيح إسناد هذا: ( وقال عقبه  ) ٨٥٨٨(
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–– 

 :   
 :   رواه  يوهم كأنه انفرد مالك بإخراجه وليس األمر كذلك فقد           احملققصنيع  إن

  . مجع من أهل العلم غري مالك
 :  وسنده  ) ٧٥٧٠(  عبد الرزاق يف مصنفه      اه غري مالك من أهل العلم ؛      لقد رو

 )باب أياماً معدودات ( ، ورواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف كتاب التفسري       صحيح  
 أنـس  بن النضر طريق يف محيدبن   عبد وروى ) : ( ١٨٠/ ٨( قال احلافظ يف الفتح     

 فوائد "يف ورويناه.  يوم لك مسكينا فأطعم كرب قد وكان رمضان يف أفطر أنه أنس عن
 الصوم عن أنس ضعف: قال محيد عن معاوية عن مروان عن" مالس بن هشام بن حممد
 يطيق ال أنه عرف فلما ال،:  قال الصوم؟ أطاق: أنس بن عمر ابنه فسألت ،  تويف عام

سنده ورواه أبو يعلى يف م     اهـ )أكثر أو العدة فأطعم وحلم خبز من جبفان أمر القضاء
والبيهقي يف معرفة الـسنن      ) ٢٣٩١ ،   ٢٣٩٠( رقطين يف سننه     الداو )  ٤١٩٤( 

طبعة دار صـادر   ) ٢٥/ ٧( الطبقات  وابن سعد يف     . ) ٨٨٩٢ و   ٨٨٨٩( واآلثار  
 طبعة دار الكتب العلمية    ) ٣٦٠/ ٣ (قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه االستذكار          و

 بـن  ومعمر سلمة بن ومحاد زيد بن محاد واهر متصل صحيح أنس عن بذلك اخلرب : (
  اهـ )البناين ثابت عن راشد
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–
–

––
 











 

  :  
 :   اهـ قول غلط وال يوجد باملوضع      ) ) ٢٠١٥( أخرجه البخاري   ( قول احملقق

واللفظ الصحيح املوجـود     ) ١١٥٨( املذكور وإمنا يوجد يف صحيح البخاري برقم        
 كَـانَ  فَمـن  الْـأَواِخرِ  السبِع ِفي تواطَأَت قَد رؤياكُم أَرى: ( هو   ) ٢٠١٥( برقم  

  اهـ )الْأَواِخِر السبِع ِفي فَلْيتحرها متحريها
 :    اهـ يوهم اختالف لفظ مسلم     )اخل   ..بلفظ ) ١١٦٥(ومسلم   (قول احملقق

عن البخاري خاصة أنه ذكر لفظ البخاري قبله خالف ذلك ؛ وقد قـدمت ومهـه يف       
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 ، والبصري يرى أن لفظ مسلم هـو لفـظ            الصحيح ذلك آنفاً وذكرت لفظ البخاري    
 رضـي اهللا    –حلديث عن ابن عمـر      وكالمها روى ا   ) ٢٠١٥( برقم  البخاري متاماً   

  . فالرواية بذلك متفق عليها عند الشيخني –عنهما 
 :    ٢٠٢٧( ويف احلديث املتفق عليه الذي أخرجـه البخـاري          ( قول احملقق ( 

اهـ فيه قصور فقد ذكره البخاري       )من حديث أيب سعيد اخلدري     ) ١١٦٧( ومسلم  
 الْـأَواِخرِ  الْعشِر ِفي فَابتغوها( ري وفيه   عن أيب سعيد اخلد    ) ٢٠١٨( قبل ذلك برقم    

  ) .والتمسوها ( قول من  بدالً ) ِوتٍر كُلِّ ِفي وابتغوها
 :    ٦٣٤( ما ذكره الشيخ النجمي قد ورد حنوه يف مسند احلميدي يف مسنده ( 
 أَو ِمنهـا  الِْوتِر ِفي الْأَواِخِر، لْعشِرا ِفي فَالْتِمسوها تواطَأَت، رؤياكُم أَرى ِإني: ( بلفظ  

   ) .الزهِري ِمن لَا ِمني الشك:  سفْيانُ قَالَ  .الْبواِقي السبِع ِفي
 ِفـي  فَالْتِمسوها تواطَأَت قَد رؤياكُم أَرى: ( بلفظ   ) ٤٥٤٧( ويف مسند اإلمام أمحد     

   ) .ِمنها الِْوتِر يِف الْبواِقي الْعشِر
 اَألواِخِر الْعشِر علَى تواطَأَت قَد رؤياكُم أَرى: ( بلفظ   ) ٦٠١١( يف مسند البزار     و

  اهـ )الِْوتِر ِفي الْغواِبِر السبِع ِفي الْعشِر ِفي فَاطْلُبوها
 الْعشِر ِفي أا علَى واطَأَتت قَد رؤياكُم أَرى: (بلفظ   )  ٥٥٤٢( أيب يعلى    ويف مسند 
  .وغري ذلك  ) . ِمنها الِْوتِر ِفي:  اَألواِخِر الْعشِر ِفي فَاطْلُبوها اَألواِخِر

  
  
  
  


––
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 :   
 : ه يلإ وهو صحيح النسبة مل خيرج احملقق أثر ابن عباس.  
 :  ١١٦٨٨ ( النسائي يف الكربىرواه : مجع من أهل العلم  لقد روى هذا األثر(  

/ ١١( والطرباين يف الكـبري   ) ٥٠٠٩(  والبزار  )١٦٥٠( وابن أيب حامت يف تفسريه   
 ٣٧٨١ و ٢٨٧٩ و   ٢٨٧٨( اكم   واحل )١٢٤٢٦و   ١٢٣٨٢ ١٢٠٩٥ح  / ٣٩١

 خيرجاه ومل الشيخني شرط على )٤(صحيح حديث هذا: وقال   ) ٣٩٥٩ و   ٣٩٥٨و  
  .  )٨٣٠٤( والبيهقي يف السنن الكربى  .ووافقه الذهيب 

 :       باختصار والبزار الطرباين رواه  ) : (١١٥٠٦( قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 وهـو  الغفـار  عبـد  بـن  عمرو الطرباين إسناد ويف؛   الصحيح رجال البزار ورجال
   اهـ).ضعيف
 أيب البـن  صحيحة أخرى ويف: ( طبعة دار الفكر     ) ٤/ ٩(  الفتح    ابن حجر يف   وقال
 على به يرتل جربيل فجعل ، الدنيا السماء يف العزة بيت يف وضع ":أيضا واحلاكم شيبة
  اهـ )صحيح وإسناده  "وسلم عليه اهللا صلى النيب

 :        فيه أنزل الذي:"قوله وأما ) : ( ٣/٤٤٥( قال ابن جرير الطربي يف تفسريه 
 ليلـة  يف الـدنيا،  مساء إىل احملفوظ اللوح من القدر ليلة يف نزل أنه ذكر فإنه ،"القرآن
 إنزالـه  اهللا أراد ما على وسلم عليه اهللا صلى حممد إىل أنزل مث. رمضان شهر من القدر
   . رضي اهللا عنهماسانيده أثر ابن عباسأباهـ مث ساق ) إليه

 بيت إىل واحدة مجلة نزل فإمنا القرآن وأما ) : ( ٥٠١/ ١( وقال ابن كثري يف تفسريه      
 قـال  كمـا  ، منه القدر ليلة يف ، رمضان شهر يف ذلك وكان الدنيا السماء من العزة
 نـزل  مث ﴾ مباركٍَة لَيلٍَة ِفي أَنزلْناه ناِإ﴿  :  وقال ﴾ الْقَدِر لَيلَِة ِفي أَنزلْناه ِإنا﴿  : تعاىل
قًا بعدغري من روي ذاـهك.  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على الوقائع حبسب مفر 
 ِمقْسم عن االد أيب بن حممد عن السدي، عن إسرائيل قال كما عباس، ابن عن وجه

                                                
   .اإلسناد صحيح:  ويف بعض الروايات قال - 4
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:  تعاىل اهللا قول من الشك قليب يف وقع:  فقال األسود بن عطية سأله أنه عباس ابن عن
﴿ رهانَ شضمآنُ ِفيِه أُنزلَ الَِّذي را﴿  : وقوله ﴾ الْقُرِإن اهلٍَة ِفي أَنزلْنكٍَة لَياربوقوله ﴾ م 
 ويف احلجة ذي ويف القعدة ذي ويف شوال يف أنزل وقد ﴾ الْقَدِر لَيلَِة ِفي أَنزلْناه ِإنا﴿  : 

 ليلة ويف القدر ليلة يف رمضان، يف أنزل إنه: عباس ابن فقال.  ربيع روشه وصفر احملرم
 ابـن  رواه . واأليام الشهور يف ترتيالً النجوم مواقع على أنزل مث واحدة، مجلة مباركة
  اهـ).لفظه وهذا مردويه وابن حامت أيب

 خـالف  وال ) : ( ٢٩٧/ ٢( وقد حكى القرطيب يف تفسريه اإلمجاع على ذلك فقال          
 يف فوضع واحدة، مجلة - بيناه ما على - القدر ليلة احملفوظ اللوح من أنزل القرآن أن

 جنمـاً  جنماً به يرتل – وسلم عليه اهللا صلى – جربيل كان مث الدنيا، مساء يف العزة بيت
  اهـ).سنة عشرين يف وذلك ،واألسباب والنواهي األوامر يف
  
  
  
  
  


 


––

 


––
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 :     رتبة منـه   ممن هم أعلى     قبل البيهقي مجع من أهل العلم     احلديث  لقد روى هذا

  .فكان جديراً باحملقق أن ال يغفل عن ذلك 
 :    ٢٩٦٥٨( ابن أيب شـيبة يف مـصنفه        : من األئمة    لقد روى هذا احلديث ( 

مرسـالً عـن أيب      ) ٣٤٠٥( وابن اجلعد يف مسنده       )١١١٣٣ (أمحد يف مسنده    و
 سـعيد   عن أيب  ) ٣٤٠٦( املتوكل الناجي ؛ مث ذكره موصوالً يف احلديث الذي بعده           

ورواه الطـرباين يف املعجـم       ) ١٠١٩( وأبو يعلى يف مسنده      .اخلدري مرفوعاً مثله    
ـ و ) . ٤٣٦٨( واألوسـط    ) ١٠٢٢( الصغري حتت حديث     اكم يف مـستدركه    احل

 بن علي عن خيرجاه مل الشيخني أن إال اإلسناد صحيح حديث هذا:  وقال ) ١٨١٦(
   . الرفاعي علي
فمن اخلطأ العـزو إىل     ؛  أسبق من البيهقي     تقدم ذكرهم    الذينال شك أن كل هؤالء      و

    .م قبلهمغريه
 :     والبـزار  أمحـد  رواه : (  )٢٥٢٢ ( قال املنذري يف الترغيـب والترهيـب 

   اهـ )اإلسناد صحيح وقال واحلاكم جيدة بأسانيد وأبويعلى
 والبـزار  حوهبن يعلى وأبو أمحد رواه ) : ( ١٧٢١٠( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد      

 رجال الهـرج البزار إسنادي دـوأح يعلى وأيب أمحد الـورج األوسط يف والطرباين
  اهـ).ثقة وهو الرفاعي علي بن علي غري الصحيح

ويف ختـريج شـرح      ) ١٦٣٣( وصححه األلباين يف صحيح الترغيـب والترهيـب         
   ) .٥٢٢( الطحاوية 

 :       ما رضي اهللا عنه   – األنصاري   بن عبد اهللا  جابر  هذا احلديث له شاهد عن – 
 بـن  عبـادة  و سـعيد  أيب عن الباب ويف: ( وقال عقبه    ) ٣٣٨١( رواه الترمذي   

  . حسن : األلباين الشيخ قالاهـ و) الصامت
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 ) ٣٥٧٣( رواه الترمـذي   – رضي اهللا عنـه  –عبادة بن الصامت آخر عن   وشاهد  
 عبـد  هو ثوبان وابن هالوج هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا : (وقال عقبه   

 حسن : يف حتقيقه  قالووافقه األلباين ف   اهـ )الشامي العابد ثوبان بن ثابت بن الرمحن
  . صحيح

 :  شـرح العقيـدة   "  يف – رمحـه اهللا  –وصححه األلبـاين    : ( قول احملقق
 يف  وصححه األلباين : صوابه أن يقول    و ؛   غري دقيق قول   اهـ ) .)٥٢٢" ( الطحاوية  

ألن الـرقم   ، وذلـك     ) ٥٢٢" (  العقيدة الطحاويـة     شرح"  على    أو خترجيه  قهحتقي
 ولـيس يف التعليقـات      يف خترجيه على شرح ابن أيب العز احلنفـي        يوجد  آنفاً  املذكور  
  . الطحاويةالعقيدة اليت كتبها هو على منت اليسرية 
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 ١٩


 

 :   
 :  مل خيرج احملقق هذه القصة.  
 :  رضي اهللا عنه  األنصاريالرجل الذي من األنصار هو قيس بن صرمةإن .  
 :   (ونصها  ) ١٩١٥( القصة رواها البخاري يف صحيحه  هذه  إن : ناءِ  عـرالْب 
ِضير اللَّه هنكَانَ قَالَ ع ابحٍد أَصمحلَّ – مىص ِه اللَّهلَيع لَّمسـلُ  كَانَ ِإذَا – وجالر 
 قَيس وِإنَّ يمِسي حتى يومه ولَا لَيلَته يأْكُلْ لَم يفِْطر أَنْ قَبلَ فَنام الِْإفْطَار فَحضر صاِئما
نةَ بمِصر اِريصا كَانَ الْأَناِئما صفَلَم رضالِْإفْطَا حى رأَت هأَترا فَقَالَ امِك لَهدأَِعن  ـامطَع 

لَا قَالَت لَِكنو طَِلقأَن فَأَطْلُب كَانَ لَكو همولُ يمعي هتلَبفَغ اهنيع هاَءتفَج هأَترا امفَلَم هأَتر 
ةً قَالَتبيخ ا لَكفَلَم فصتان ارهالن لَ غُِشيِهعي فَذُِكر ذَِلك ِبيلَّى – ِللنص  ـهِ  اللَّـهلَيع 
لَّمسو – لَتزِذِه فَنةُ هأُِحلَّ ﴿ الْآي لَةَ لَكُماِم لَييفَثُ الصِإلَى الر اِئكُموا ﴾ ِنسا فَفَِرحِبه 
 الْخـيطِ  ِمـن  الْأَبيض الْخيطُ ملَكُ يتبين حتى واشربوا وكُلُوا ﴿ ونزلَت شِديدا فَرحا

  اهـ)﴾ الْأَسوِد
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  -فظه ٱهللاح-



 
 

 ٢٠


––


 

 :   
 : احلديث مل خيرج احملقق هذا .  

 : ٥٠٦( أبـو داود    و ) ٢٢٠٢٣( أمحـد   اإلمـام    روى هذا احلديث  قد  ل ( 
 صـحيح  حـديث  هذا: وقال   ) ٣٠٨٥( احلاكم يف املستدرك    و وصححه األلباين ،  

ويف معرفـة   ) ٨١٥٦( والبيهقي يف الـصغرى     .الذهيب ؛ ووافقه  خيرجاه ومل اإلسناد
   ) .٨٥٣٠( السنن واآلثار 

  
  
  
  

–
–

 
 

 :   
 :    عن أيب هريرة   ؛  البخاري أيضاً يف صحيحه     اإلمام  ديث قد أخرجه    ـاحلإن هذا

   . )متفق عليه(  فاحلديث بذلك.  إين صائم إذا شتم :باب هل يقول  ) ١٩٠٤( 

 
  -حفظه ٱهللا-



 
 

 ٢١

 :   البخاري صحيح يف وإمنا ورد ) وال يفسق  (  رواية الصحيحني لفظ     ال يوجد يف
قـال  ) فال يرفث يومئذ وال يـسخب       (  ويف مسلم     )يصخبفال يرفث وال    ( بلفظ  

 باملهملـة  لألكثـر  كـذا " يصخب وال "فيه قوله  ( ) :١١٨/ ٤ ( احلافظ يف الفتح  
 والـصخب  ، عنـاه مب وهو الصاد بدل بالسني ولبعضهم ، معجمة خاء بعدها الساكنة
 فغري وإال الصوم، حالة تأكيده ذلك عن النهي املراد أن تقدم وقد ، والصياح اخلصام
   اهـ )أيضاً ذلك عن منهي الصائم

 :       ـ   ـفإن سابه أح  ( كذا جاء عند البخاري ومسلم ي امـرؤ  د أو قاتله فليقل إن
امرؤ شـامته أو     إنفال يرفث وال جيهل ، و      ) ( ١٨٩٤( فظ للبخاري   ويف ل  )  صائم

  امـرؤ   فـإن  (ورواه مسلم بنفس اللفظ إال أنه قال  )ي صائم إين صائم  قاتله فليقل إن
   .أي بالفاء ) شامته 
 :       فلم أقف عليه هكذا    ) فإن سابه أحد أو شامته       (وأما ما ذكره الشيخ النجمي

ويؤكد هذا  ،   واياتال يف الصحيحني وال غريمها ، والظاهر أنه نتج هذا من جمموع الر            
أن أصل هذه الرسالة دروس مفرغة للشيخ فالشيخ كان يرجتل الكالم ومل حيرر الرسالة            

  .  واهللا أعلم بنفسه ،
 : ٨٦٥٩( أمحد يف مسنده  اإلمام  عند  ) وال يفسق   (  هذا اللفظ    قد ورد ل(  

   .وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر 
  
  
  
  


–––

–

 
  -حفظه ٱهللا-
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–
 

 
 :   هذا احلديث قد ورد من غري وجه يف الصحيحني ، فقد رواه البخـاري يف               إن

   ) . ١٠٩١ ، ١٠٩٠( ورواه مسلم  ) ٤٥١٠ ، ٤٥٠٩ ، ١٩١٦( صحيحه 
ومن املتقرر عند أهل العلم أنه من اخلطأ أن يتم عزو احلديث عند التخـريج لكتـاب         

ألما أعلى رتبة من غريمها     أو أحدمها   آخر دون أن يتم التنويه على أنه يف الصحيحني          
  .  فيقدمان على غريمها 

 :   رمحه اهللا–وصححه األلباين  ) ٢٣٤٩ (  أخرجه الترمذي : (قول احملققإن – 
وليس األمـر   ؛   انفرد به    قد أن الترمذي     يوهم اهـ ) )٢٣٤٩( يف صحيح الترمذي    

  . وقد تقدم أن احلديث يف الصحيحني  ؛كذلك
 :  رمحه اهللا –وصححه األلباين  ) ٢٣٤٩ (  أخرجه الترمذي: (إن قول احملقق – 

لط شنيع جداً ألنه ال يوجد يف سنن الترمذي         اهـ غ  ) )٢٣٤٩( يف صحيح الترمذي    
، وأما الرقم املذكور يف كـالم        ) ٢٩٧١ ،   ٢٩٧٠( ذا الرقم املذكور ؛ وإمنا برقم       

مما يـبني   ؛  والعجيب أنه مل يذكره     ! احملقق فهو رقم ختريج احلديث من سنن أيب داود          
ه أهل العلـم يف هـذا   غفلته وعدم دقته يف مثل هذه األعمال اليت حتتاج بصرياً مبا علي          

  .الشأن 
 : وأذكـر  ،   هذا احلديث يف كثري من كتب السنة غري الـصحيحني         قد ورد   ل

  :للقارئ اللبيب ما تيسر يل الوقوف عليه وهو كاآليت 
  ) .١٩٣٧٠( رواه اإلمام أمحد يف مسنده  -١



 
 

 ٢٣

 .وصححه األلباين  ) ٢٣٤٩( رواه أبو داود يف سننه  -٢
 .وصححه األلباين  ) ٢٩٧١ ، ٢٩٧٠( رواه الترمذي يف سننه  -٣
 .وصححه األلباين  ) ٢١٦٩( رواه النسائي يف سننه  -٤
  ) .٣٤٥٤(  رواه ابن حبان يف صحيحه ؛ انظر التعليقات احلسان  -٥
  ) .١٧٩ و ١٧٦ح  / ٧٩ / ١٧( رواه الطرباين يف املعجم الكبري  -٦
 يفو ) ١٣١٩( ويف الـصغرى    )٧٩٩٩(  يف السنن الكـربى   رواه البيهقي  -٧

   ) .٨٦٥١( معرفة السنن واآلثار 
  
  
  
  


––




 
 

 
 

  
  الذي تكلم فيه عن معىن اجلدح ؛ه يوهم أن فإن

 ) ١١٠١( على احلـديث   نه نص كالم النووي يف شرح مسلم   أ  واحلقيقة ؛التعليق له   
  :وفعله هذا له حالتان ذلك ، من غري تنبيه على 

 
  -حفظه ٱهللا-



 
 

 ٢٤

 :   ذا الكالم من قبل        إما مه كـالم   نفسه فوافق كال  أن يكون تكلم
قد يتكلم بكالم يوافق رياً و فإن املرء يف طلبه للعلم حيفظ كث      ؛  ا ال شيء فيه     النووي فهذ 

  .فيه غريه من غري قصد 
 :   أن يكون قد نقل هذا الكالم من كتاب النووي ومل يشر إىل      وإما

شبع مبـا مل  عزو الشيء إىل صاحبه وعدم التر ال ينبغي إذ من بركة العلم ذلك وهذا أم  
  .فاملتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور كما ورد يف احلديث الصحيح ، يعط املرء 

   فإن خترجيه من البخاري ليس بدقيق ألن هـذا   ؛
بـاب اإلشـارة يف الطـالق    عند البخاري يف كتاب الطالق يوجد الرقم الذي ذكره    

الصيام يف عـدة    يف كتاب   الرقم   ذكره قبل ذلك     ؛ والبخاري قد   ) ٥٢٩٧( واألمور  
  :مواضع 
  . ) ١٩٤١( الصوم يف السفر واإلفطار باب  -١
  ) .١٩٥٥( باب مىت فطر الصائم برقم  -٢
  ) .١٩٥٦( برقم  باب يفطر مبا تيسر من املاء أو غريه -٣
 إذ الشك أن ختريج احلديث مـن         ) .١٩٥٨( باب تعجيل اإلفطار برقم      -٤

  .بابه أوىل 
  
  

õõõ  
 


